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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Flere fisk i havene? Foranstaltninger til at fremme genopretning af fiskebestande 
over det maksimalt bæredygtige udbytte (MSY), herunder områder til genopretning af 
fiskebestande og beskyttede havområder
(2019/2162(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 3, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og artikel 
11 og 191 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

– der henviser til forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger 
(havstrategirammedirektivet),

– der henviser til Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper 
samt vilde dyr og planter og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 
30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle;

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. maj 2020 med titlen "EU's 
biodiversitetsstrategi for 2030 – Naturen skal bringes tilbage i vores liv" 
(COM(2020)0380),

– der henviser til den globale rapport om biodiversitet og økosystemydelser fra 2019 fra 
FN's Mellemstatslige Videnspolitikplatform vedrørende Biodiversitet og 
Økosystemydelser,

– der henviser til resolutionen fra Den Internationale Union for Naturbevarelse (IUCN) 
fra 2016 om en forøgelse af dækningen af beskyttede havområder for at sikre en 
effektiv bevarelse af havets biodiversitet,

– der henviser til sin beslutning af 16. januar 2020 om det 15. møde i partskonferencen 
under konventionen om den biologiske mangfoldighed (COP15)1,

– der henviser til Verdensbankens rapport fra 2017 med titlen "The sunken billions 
revisited: Progress and Challenges in Global Marine Fisheries",

– der henviser til Kommissionens rapport af 1. oktober 2015 om fremskridt med 
etableringen af beskyttede havområder (som fastsat ved artikel 21 i 
havstrategirammedirektivet (direktiv 2008/56/EF)),

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

1 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0015.
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– der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A9-0000/2020),

A. der henviser til, at den fælles fiskeripolitik har til formål at sikre, at fiskeri- og 
akvakulturaktiviteterne er miljømæssigt bæredygtige på lang sigt, og gradvis at 
genoprette og opretholde populationerne af fiskebestande over det biomasseniveau, der 
kan give maksimalt bæredygtigt udbytte (MSY);

B. der henviser til, at havstrategirammedirektivet har til formål at beskytte og bevare 
havmiljøet, forebygge forringelse heraf og genoprette de marine økosystemer og at opnå 
god miljøtilstand for EU's havområder senest i 2020;

C. der henviser til, at fiskeriforvaltningsforanstaltninger, der vedtages inden for rammerne 
af den fælles fiskeripolitik, begynder at bære frugt, idet antallet af fiskebestande, der 
udnyttes på bæredygtige niveauer, er stigende, hvilket gør det muligt at give større 
udbytte for bestande, der indtil for nylig er blevet overfisket;

D. der henviser til, at omkring 38 % af bestandene i det nordøstlige Atlanterhav og 
omkring 92 % i Middelhavet overudnyttes ifølge Den Videnskabelige, Tekniske og 
Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) til trods for lovkravet om at standse 
overfiskning senest i 2020;

E. der henviser til, at fiskeri med maksimalt økonomisk udbytte henviser til det 
fangstniveau, hvor sociale, miljømæssige og økonomiske fordele for samfundet 
maksimeres, hvilket forbedrer sektorens modstandsdygtighed;

F. der henviser til, at Den Internationale Union for Naturbevarelse (IUCN) opfordrer til, at 
mindst 30 % af alle marine levesteder inden 2020 skal omdannes til et net af strengt 
beskyttede havområder, blandt andre effektive områdebaserede 
bevarelsesforanstaltninger, hvor målet er, at der ikke må udøves udvindingsaktiviteter i 
mindst 30 % af havet;

G. der henviser til, at EU's biodiversitetsstrategi for 2030 kræver et retligt bindende mål 
om at beskytte mindst 30 % af EU's havområde, og at 10 % af EU's havområde er 
strengt beskyttet;

H. der henviser til, at tabet af marin biodiversitet har socioøkonomiske konsekvenser for 
fiskerisektoren, kystsamfundene og samfundet som helhed og derfor bør forhindres; der 
henviser til, at genopretningen af fiskebestandene ifølge Verdensbanken vil medføre 
større økonomiske fordele end den nuværende tilstand for havets fiskebestande;

I. der henviser til, at der er stærk videnskabelig konsensus om, at beskyttede havområder 
er til gavn for fiskeriet på grund af deres afsmittende virkning og deres positive 
virkninger for rekrutteringen;

Bedre forvaltning af fiskeriet for at sætte en stopper for overfiskning

1. gentager sin opfordring til fuld gennemførelse af den fælles fiskeripolitik med henblik 
på gradvis genopretning og opretholdelse af populationerne af fiskebestande over det 
biomasseniveau, der kan give MSY;
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2. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke den videnskabelige dækning 
med det mål, at 100 % af de fiskebestande, der udnyttes i de europæiske farvande, skal 
vurderes senest i 2025, og at MSY kan beregnes for alle disse bestande;

3. opfordrer indtrængende Kommissionen til at styrke gennemførelsen af 
økosystemtilgangen til fiskeriforvaltning for at minimere de negative indvirkninger på 
de marine økosystemer, fiskebestandene og samfundet;

4. opfordrer Kommissionen til fortsat at støtte planer til forbedring af selektiviteten og til 
at tage hensyn til resultaterne af undersøgelser, der viser de skadelige virkninger af 
fiskeriteknikker som f.eks. bundslæbende redskaber eller anordninger til tiltrækning af 
fisk (FAD), ved at begrænse deres anvendelse kraftigt;

5. mener, at EU bør gå videre end den nuværende fiskeriforvaltningspraksis og fremme 
overgangen til mere miljøvenligt fiskeri for at genoprette fiskebestandene og genoprette 
de marine økosystemer;

6. mener, at MSY ikke bør være den eneste indikator for EU's fiskeriforvaltning, og at det 
maksimale økonomiske udbytte også bør anvendes;

7. opfordrer Kommissionen til gradvist at søge videnskabelig rådgivning om det 
maksimale økonomiske udbytte startende med de vigtigste bestande;

8. opfordrer Kommissionen til gradvist at foreslå TAC'er, der fastsættes til niveauet for det 
maksimale økonomiske udbytte for alle bestande på lang sigt og for 30 % af TAC'erne 
senest i 2030;

Udvidelse af netværket af beskyttede områder og forbedring af dets forvaltning

9. understreger, at selv om Den Europæiske Union har gjort fremskridt og nået målet om 
at udpege 10 % af Europas farvande som beskyttede områder, er nettet af beskyttede 
havområder langt fra effektivt, og at kun en meget lille del af de eksisterende beskyttede 
havområder har forvaltningsplaner og beskyttelsesforanstaltninger;

10. glæder sig over Kommissionens forslag i sin biodiversitetsstrategi for 2030 om at 
beskytte mindst 30 % af EU's havområder;

11. opfordrer til, at halvdelen af dette område, dvs. 15 % af de europæiske farvande, 
omfattes af et højt beskyttelsesniveau, som omfatter områder, hvor alle fangster og 
økonomiske aktiviteter er forbudt (områder, hvor fiskeri er helt forbudt), områder, hvor 
det kun er forbudt at anvende de mest destruktive fangstmetoder, f.eks. bundslæbende 
redskaber, og områder til genopretning af fiskebestande som fastsat i den fælles 
fiskeripolitik;

12. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til fortsat at udpege beskyttede havområder i 
henhold til fugle- og habitatdirektiverne og havstrategirammedirektivet for at nå disse 
mål;

13. opfordrer til, at der etableres beskyttede havområder som led i et sammenhængende 
netværk af forbundne områder, herunder offshore- og dybhavsområder; minder om 
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kravet om at ophøre med at fiske med bundslæbende redskaber på under 400 m i 
områder, hvor der forekommer eller kan forventes at forekomme sårbare marine 
økosystemer;

14. opfordrer indtrængende Kommissionen til at fastsætte stærke retningslinjer for 
forvaltning af beskyttede havområder for medlemsstaterne og til at fastlægge en 
klassificering af beskyttede havområder under hensyntagen til deres etableringsfase, 
forvaltningsplaner og økosystemfordele med udgangspunkt i eksisterende retningslinjer 
såsom IUCN's globale standarder;

15. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fastsætte stærkere og mere effektive 
forvaltningsplaner for de eksisterende beskyttede havområder og indføre strengere 
kontrolforanstaltninger for at sikre, at beskyttede havområder respekteres, herunder ved 
at inddrage fiskerisektoren;

16. anerkender, at succesen for de beskyttede havområder og andre beskyttede områder 
ligger i, at de anerkendes og overtages af fiskere, kystsamfund og andre interessenter; 
opfordrer derfor til, at fiskerisektoren, herunder dens ikkeindustrielle komponent, samt 
andre relevante interessenter inddrages i udformningen, forvaltningen og overvågningen 
af beskyttede havområder;

17. understreger betydningen af at have en omfattende og sammenhængende tilgang til 
etablering af beskyttede havområder ved ikke blot at begrænse kommercielle 
fiskeriaktiviteter, men også tackle andre aktiviteter såsom udforskning og udvinding af 
fossile brændstoffer, minedrift, omfattende akvakultur, opmudring, transport og 
rekreativt fiskeri;

18. opfordrer medlemsstaterne til at udvide netværket af områder til genopretning af 
fiskebestande under den fælles fiskeripolitik;

Håndtering af andre miljøfaktorer, der truer genopretningen af fiskebestande

19. understreger, at en hurtig og stærk indsats for at bekæmpe klimaændringerne er af 
afgørende betydning for bevarelsen af sunde fiskepopulationer og dermed for 
fiskeriaktiviteterne og fødevaresikkerheden på lang sigt;

20. understreger, at genopretningen af fiskebestandene også kræver håndtering af andre 
menneskeskabte virkninger som f.eks. iltsvind og forsuring samt forskellige 
forureningskilder, der påvirker genopretningen af fiskebestandene, såsom nitrater, 
spildevand, kunstgødning, pesticider, giftige kemikalier, forurening fra industriel 
aktivitet og masseturisme, restprodukter fra akvakultur, plast- og mikroplastforurening, 
solcreme, hormoner, støjforurening, olieudslip og tabte eller kasserede fiskeredskaber;

21. opfordrer Kommissionen til at behandle disse anmodninger og reagere på dem i sin nye 
handlingsplan for bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af de marine 
økosystemer, som den agter at forelægge senest i 2021, samt i alle kommende 
lovgivningsforslag;

°
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° °

22. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.



PE650.373v01-00 8/10 PR\1202523DA.docx

DA

BEGRUNDELSE

2020 var året, hvor der skulle opnås en god miljøtilstand for havmiljøet, og hvor alle 
fiskebestande skulle udnyttes på bæredygtige niveauer. De foranstaltninger, der blev vedtaget 
inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik, er begyndt at bære frugt, antallet af 
fiskebestande, der udnyttes på bæredygtige niveauer, øges, hvilket gør det muligt at øge 
udbyttet for visse arter, der indtil for nylig var truet. De mål, der blev fastsat i 
havstrategirammedirektivet og den fælles fiskeripolitik, er imidlertid ikke nået. I betragtning 
af udfordringens omfang og de nye farer, som klimaændringerne udgør, er strategien med at 
bevare ressourcerne og bevare miljøet ikke længere alene tilstrækkelig, det er nødvendigt at 
bevæge sig i retning af en genopretnings- og reparationsstrategi; 

Et af hovedmålene med den fælles fiskeripolitik siden 2013 er at bringe overfiskning til ophør 
for alle europæiske bestande og at opnå målet om maksimalt bæredygtigt udbytte for 
bestandenes udnyttelse senest i 2020. Ifølge Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske 
Komité for Fiskeri (STECF) er 38 % af bestandene i det nordøstlige Atlanterhav og 92 % af 
bestandene i Middelhavet fortsat overfiskede. Det er nødvendigt at gennemføre den fælles 
fiskeripolitik fuldt ud, og der skal træffes yderligere foranstaltninger.

Alle bestande er ikke omfattet af den videnskabelige evaluering, der er nødvendig for at 
beregne MSY, selv om ICES har gjort en betydelig indsats. Manglen på tilstrækkelige 
videnskabelige data og manglen på ressourcer til at analysere disse data bruges alt for ofte 
som argument for at retfærdiggøre, at der ikke er fastsat TAC'er og kvoter for visse arter, især 
i Middelhavet. Det er nødvendigt, at Kommissionen og medlemsstaterne øger den 
videnskabelige dækning med det mål, at 100 % af bestandene i de europæiske farvande skal 
evalueres senest i 2025, og at MSY kan beregnes for alle disse bestande. Det kan ikke 
accepteres, at vi fortsætter med at fiske efter arter, for hvilke der ikke foreligger tilstrækkelige 
data, og derved bringer disse arter i fare.

Endvidere giver MSY ganske vist mulighed for at stabilisere fiskebestandene, men denne 
fremgangsmåde ikke tilstrækkelig til at genoprette fiskebestandene på et bæredygtigt niveau. 
Forskere har udviklet en anden indikator, nemlig det maksimale økonomiske udbytte. MSY 
sigter mod at opnå de størst mulige bæredygtige fangster, hvorimod det maksimale 
økonomiske udbytte sigter mod at fiske under dette niveau, hvilket også vil forbedre 
fiskebestandenes modstandsdygtighed. IPCC's særrapport om havene og kryosfæren 
fremhævede klimaændringernes indvirkning på havene og fiskene. I denne forbindelse og for 
at garantere fødevaresikkerheden på lang sigt er det vigtigt at bevare en vis margen, der gør 
det muligt for arter at modstå virkningerne af klimaændringerne, samtidig med at 
brændstofforbruget reduceres. Fiskeri med sigte mod det maksimale økonomiske udbytte, 
dvs. på et niveau, hvor den økonomiske fordel for fiskerne er vigtigst, forbedrer også 
sektorens økonomiske modstandsdygtighed. Det maksimale økonomiske udbytte, der allerede 
anvendes for de bestande, der udelukkende forvaltes af Island, gør det muligt at sikre en bedre 
indkomst for fiskerne og kan bidrage til genopretning af de bestande, der er mest truet. 
Kommissionen skal indgive en anmodning om videnskabelig rådgivning for det maksimale 
økonomiske udbytte og fastsætte TAC'er på dette niveau.

En forbedring af selektiviteten kan også gøre betydelige fremskridt. Forskning med henblik 
på udvikling af fiskeriteknikker med mindre indvirkning på havmiljøet skal fortsætte, og Den 
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Europæiske Union bør støtte denne forskning. Mange undersøgelser har fremhævet de 
destruktive virkninger af visse teknikker, f.eks. anvendelse af bundslæbende redskaber eller 
anordninger til tiltrækning af fisk (FAD). Deres anvendelse skal være strengt begrænset. 
Indførelsen af såkaldte økologiske eller bionedbrydelige FAD'er kan være en løsning på 
problemet med forurening forårsaget af FAD'er, men anvendelsen heraf kan ikke være en 
løsning på lang sigt på grund af denne tekniks ikkeselektive karakter.

Ikkeindustrielt fiskeri har længe anvendt mindre skadelige teknikker. Dette lokale 
ikkeindustrielle fiskeri, der skaber mange arbejdspladser og giver mere miljøvenlige 
produkter af høj kvalitet, repræsenterer det europæiske fiskeris fremtid. Det skal beskyttes af 
vores regler og tildeles en rimelig andel af de TAC'er og kvoter, der tildeles hver stat.

Foranstaltningerne til fiskeriforvaltning kan ikke alene løse problemet med bevarelse af 
havene. Som fastsat i den fælles fiskeripolitik kan de såkaldte rumlige foranstaltninger, såsom 
beskyttede havområder eller områder med genopretning af bestande, bidrage til 
genopretningen af fiskebestandene og samtidig beskytte den marine biodiversitet.

De redskaber, der er fastsat i den fælles fiskeripolitik, havstrategirammedirektivet, habitat- og 
fugledirektiverne eller den nationale lovgivning, udnyttes for lidt eller dårligt og bliver ikke 
indbyrdes koordineret. Nogle af dem, f.eks. områder til genopretning af fiskebestande som 
omhandlet i artikel 8 i den fælles fiskeripolitik, anvendes meget sjældent. De forskellige 
administrationer, der forvalter disse redskaber, er ikke altid de samme. Der er behov for at 
styrke sammenhængen mellem de forskellige redskaber.

I konventionen om den biologiske mangfoldighed (CBD) og FN's mål for bæredygtig 
udvikling blev det fastsat, at 10 % af de globale farvande skulle beskyttes senest i 2020. Den 
Europæiske Union nåede dette mål i 2017, i hvert fald på papiret. Forskere og Den 
Internationale Union for Naturbevarelse (IUCN) anbefaler, at 30 % af farvandene beskyttes 
senest i 2030. Europa-Parlamentet medtog denne anbefaling i en række beslutninger, og 
derefter medtog Kommissionen den i EU's biodiversitetsstrategi for 2030. Dette mål skal nu 
forankres i EU-lovgivningen og bliver juridisk bindende, for at det kan få virkning.

Det er imidlertid vigtigt at se på, hvad der ligger bag disse 10 % eller 30 % beskyttede 
havområder. Adskillige undersøgelser viser, at mange beskyttede havområder hverken har 
forvaltningsplaner eller effektive foranstaltninger. Denne situation må ikke vare ved. 
Kommissionen og medlemsstaterne skal skynde sig at sikre, at alle eksisterende beskyttede 
havområder har effektive forvaltningsplaner. 

For at nå målet om en god miljøtilstand for havene er det vigtigt, at ud af disse 30 % 
beskyttede områder er 15 % af de europæiske farvande omfattet af et højt beskyttelsesniveau. 
Havområder med et højt beskyttelsesniveau omfatter områder, hvor alle fangster og 
økonomiske aktiviteter er forbudt (områder, hvor fiskeri er helt forbudt), men også områder til 
genopretning af fiskebestande som fastsat i den fælles fiskeripolitik, hvor kun de mest 
problematiske fiskeriteknikker er forbudt i henhold til lokale karakteristika og afhængigt af 
perioder på året. Forringede områder, hvis miljø tidligere er blevet ødelagt, skal genoprettes. 
For at sikre en korrekt gennemførelse af de foreslåede foranstaltninger over tid bør der 
foretages en gennemgang af de opnåede fremskridt med på forhånd fastsatte intervaller.

I disse områder med et højt beskyttelsesniveau er det vigtigt, at overvejelserne ikke kun 
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omfatter fiskeriet, men at der træffes foranstaltninger til at begrænse andre negative 
virkninger af økonomiske aktiviteter som f.eks. transport, energiproduktion, udvinding af 
mineraler og fossile brændstoffer, masseturisme, opmudring og intensiv akvakultur, men også 
til at begrænse eksterne forureningskilder.

Der er blevet etableret meget få områder til genopretning af fiskebestande siden oprettelsen i 
2014. Områder til genopretning af fiskebestandene som f.eks. "Jabuka/Pomo Pit", der blev 
oprettet i 2017 af Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet (CGPM-GFCM), 
bærer imidlertid allerede frugt. Det er placeret på et strategisk sted, hvor nogle arter, herunder 
kulmule, formerer sig, hvilket har gjort det muligt at genoprette bestandene af denne art, som 
er synlig uden for det beskyttede område, og har støttet lokale fiskere. 

Andre eksempler på beskyttede havområder, der oprindeligt blev oprettet for at beskytte 
bestemte arter, har haft positiv indvirkning på fiskebestande. I Sverige har fiskeri i en del af 
reservatet Åsvikelandet-Kvädö (Natura 2000-område SE0230138) været forbudt siden 1979 
for at beskytte havørnen. Dette har medført en stigning i antallet og størrelsen af rovfisk 
(gedde, aborre osv.) ved Østersøens kyster.

Fiskernes accept af beskyttede havområder er et vigtigt element i deres succes. Det er vigtigt 
at inddrage fiskerne i forberedelsen og forvaltningen af beskyttede områder. De kan også 
deltage i overvågningen og kontrollen af beskyttede havområder sideløbende med udvidelsen 
af fartøjsovervågningssystemet (FOS) og styrkelsen af kontrollen på stedet.

Det er vigtigt, at midlerne fra den nuværende og fremtidige EHFF fortrinsvis anvendes til 
etablering af områder med høj beskyttelse af havområder, uddannelse af interessenter og 
forvaltning og kontrol af sådanne områder.

Endelig er det vigtigt at forbedre kendskabet til de forskellige forureningskilders indvirkning 
på den marine fauna og flora og at træffe passende foranstaltninger for at minimere dem. 
Rapporten opfordrer navnlig Kommissionen til at behandle problemet med nitratforurening, 
navnlig i delvis lukkede havområder, spildevandsrensning, plantebeskyttelsesmidler, der 
anvendes i landbruget, industriforurening, forurening fra plast og mikroplast, cigaretskod, 
solcreme og hormoner.

Alle disse forvaltningsforanstaltninger og tekniske, rumlige og miljømæssige foranstaltninger 
vil ikke blot gøre det muligt at opfylde EU's miljømål i en økosystemtilgang (bevarelse og 
genopretning af den marine flora, fuglearten osv.), men også at forbedre fiskebestandenes 
sundhed og være til gavn for fiskerierhvervet på lang sigt.


